
Iniciado o assalto tinal 'contra VieR
Londres, <9 (I� PlI) Telegramas de Mosf:oU informam que os russos iniciaram o assalto final' no setor com-

" preendido entre ,Viena, Sohr e, Sherandes
----------�--�--------�----------�

I Enlim· O Brigadeiro! -I
i Nossos leitores; a esta attura'
'do 'mo.vj:moentn (J.emocratico na..

cíonal, já devem ter notado que
um! dos íatores mais pond-3fl1.J
veis, reclamado pela opLnião na...

cíonal através de suas valvu ..\
las de escapamento -'-i � jmpren-'1'
sa oe tribuna -I .é que" as futuras

eleições sejam realizadas em anr
Mente de inteira segurança e le-t
galidade:.

'

Mas, para que isso, realmente
aconteça será necessario que o

eleitorado, possa manííestar.se
sem reeeíos de quaesquer vi.O-i
lendas' ofioiais tão popularizadas
no regime que V'ê!!I0s estínguir.;
se..

'

Ouem asculta o eleítorado da
Vale do ltajaí, a reserva qUf; o'

acolhe, para uns prenuncio de

que é Iavoravel 00, regime de Ge
tulío Vargas e seus mandataríos,
não é sínão reflexo da inse:gu-1
rança que ainda lateja aqui na
manííestação dp pensamento gD"
pular.
Não é vaga a recordação do Impre'ssl·onaole apol·o' a'e'reo'castigo que tiveram muitos co", "

,

,

'

:

mercíantes oe i;ndustriais após a: Londjes, 6 (Correspondenoía a carga de biO'll1bas atiradas cano:

eleição de tr-inta e quatro. Va, de Henry Jamíeson, da Associa- tra a Alemanha' em, Març!O foi!
rios deles, premidos pelas'exi; ted Press).- Os bornbardeadores aprooãmadamente de 165.000 to..

gencias fucais que então se fí., .

aHados continuarão a mart.elan neJadas, não se incluiudú nesse

zerarn, fecharam as portas d2. BeHinl' até I{) fim da gUêrra, com: '!!Otal a� cargas dps a\ni!.Õe& dl1;
fUm comerciO 'florescente. Preflc-I a rápida r,eduçãü das áreas d,as 15a. força aéreà', com bMe na

.riram todos' ieles alugar suas ca... objratilVos. E' duvidns-o que a Italta. A,ntes do iniciu da ofcn",\
sas a lutar,eni oontra o abusivo «bloiltvl aérea aliada atinja no;, Sliva do Reno, a aviação aliada:
aumento de :imposto .que sofr\ó\� vament'e a escala PriOd'tgiosa que atacou a Alema'nha 'com 40.000
ram.' Então havia um' disp:osÍti.., alcanço,li -este :mês, mas o mês tionelada& de é:q.'>losivos, esp'ê..,
vo legal que prohibia o alill1!ento .Março passará á historia' como ,oiaImente no üeste, ronde as es..,
de iil1postü alem de' vinte por lO peplrOclo, em ,que r{} proderia aé., tradas te pól1t,es foram destrui;
centü� Mas cpm I-ei ou sem eLa rep das Naçõ:es Unj(das atingiu das :e aS oonrentraçoos d'2 tro..
o :liato é que foram aumentados. o -seu apvgeu. Não sómenre to.. pas deoorganizadas numa €sca..
E' qJi:e haviam votado contra o dos os 11000rdes de tonelag:Bllll 'la jamais igualad-:t em qualqu0311
partido do sr. Nereu Ramos! f<Qr8m superadios, mas (JS pÍ!lovos outra fr'ent'e. Um :j:Qtal de 51.600

M
·

h ti
.

b I' 'Assim; esta r.eserva que' upa": aIriados, aO preparar ú caminho aA\I",eIÕI;'<1s11haame'drui�aln1iO,·t..�S .�r;:.a,�rt::l,!aaSramap;�, ,Ulle e oreu erg 58 rem ue-
rent\cia.g1ente do <VaIredo Itaja] para·o'cruzanioento do Reno, aI... ,u.<.< ._ 'Ç ",,,",,, ".. .�

F
não seja interpretada pelos fans cançaram novas alturas nO! nas. A tarefa ljJn)edi;a'ta das for... sado' alanue aó.eft�do g,overr.lo como candido apoio. aptO:io tátivo, literalmente isolan'"l ças aéreas agora é :ajuda{l' a per-.\ I!I '811 U�

"

Nem é indiCio de co.rvardía ou lando grandes trechps da Ale� seguir as tropas g;exmamcas em Lo,ndres, 9 (A. P.) _ Anun�, I úcano de 13rpmbm;cleio, atacaram!
dí>splicente iindifel'�;ntismü. E' manha ocidental do resto do

l",eb�rada,
f �mpedindor qU'i; >essas dou.;se, ofioialmeny'õ, Q,U2

mais d?,' 'I �nt,�nsam,<ellte, ,.a�yOdl:iQ�1JO,.S,_,'
e

0,b,�ap,enas êerteza de qne 'ha mn I ReÍrch. Embo;ra faltem ainda: ul1'1dades desbaratadas I'ecebmn; mil Fortalezas Voacl::>nls oe LI.. Jetw.os ferrOVIUll::lS InlmlgOS nas

perIgo() imellSi(j para a mandf,esta� d!()fÍ,g dias para t'erminal' o mês; refj(jl"çl)s� , ! bel�to-rs dó Gomando NorLe�Aln2. ál'2as d:e J\1unich e NU'l'2ub:el'g-. !

'Manobra da ação COl1ilinULsta
no proposdt-o de tirar da possi�
vel confusào, nOvOS !}l'Ü\7![cúJos elo,

1üpo do golpe de lH37. Quem
está cOl1l lO mi·nisÍl'D da Gu:;rra'?
Os ti.ntervent:üres, os pr2freitosma
nicipais, a maquina do Estadp
com os seus bens, postos a S'8r..

,

vi!Ço doe uma facção pum indi.
car desde log'Ü qUe {) oficialism,O,
não recuará dIante de lx'nhuma
fraude.
,O prlOplli'Ü ministro da Justil;a

tev,e 'D desp]ant� (lê anunoiar aos

jomalistas que era com ii1t:ó'r�
ventlOres ;C pre{eit:os que conta�,
va o gov-el't18 para a sua obra

d,e OP1':':&S3:0. Na;) hu, pOlis, TOm;)
estab'';lecel' 'el1tl':� OOS pOliticas que

apoiam a� candidatura nacional
elo brigad'eiro Eduardo G0111'2S
e os aproveitad:oJ'es solertes qu'e
s'e acham na prodssão gov,erna<

I melltal do, l11:ínist]o da Guerra,
üenhul11 paralelo possiv,eI. '\

I Os primeiros repr-es'!::'ntam o po.
vo, bat'e111�se pela (h�mocracia

i com a restauração doe todos os

seus principios; os outros (lu:c'�
rem apenas -li ciOntínuidadD da
ditadl.lr<l, sob ri �

dir'e>çã:o de um,
dos :s'cus maj's "fOrtes esteios.
Uns estão cpm 'o Brasil, DS de�
mais L"Ontl'a 'Os St;US 111ai5 sagra",.

cão prematura .: do pensamento
popular: gato escaldado, de agua
fria tem l11êdí?., ,

:

Porém, chegamos a estas con..

aiderações com 'O conhecimento

do gest-o que teve o Major..prl,
gadeiro Eduardo Gomes, antes

de prenunciar-se como candída
ío popular para il!, presjdenda
da republíca. ,

(E sabem, nossos J.eútor2S que BLUMENAO • Terça-feira, de 10 Abril de 19�5 _ Dr. Acbilles Balsini Diretor Respousavel - Ano XID c N. 141

fe� este fOl'l11idaViel homem'?
- Uma atitude virgem no Bra .

O I'
-

b d 11�liasll: dremitdo de si seus Ióros co� ,s a emaes qllerem a €In Doar a I � I

�l�a�d�e:a�,a!O I;��r��Drua �����, leriam sido feitas propostas com o intuito de salvar a Vlermaclit
sünples civil sujeito ás Vio']'ên.. da catastrofe que se avisinha
cías do poder como nós,

'
.

N I· '9 (A I:» O' -

r o orte bj"L'S � tndustriats não m:Hitar'es.
Ah! .como tudo s-eria dlferente 'Ova ürquc,', . .

- I mares querem evacua 11,,"� - ,

J·o nal síuco zl.asuise anuncia ela Italsa sem serem perturbados Atualmente, o 11rOPÓSri:1o dos.
sI ,O gov,crno 'e sellS candidatos 'r '.. ". ,-' , , ". �

, .

lo' at lotas italianos acres C',11'2f'<:s da W:ehl'lll'lcht é il'npi2di.r
ol'Í!C,íaís imitassem o zesto do' Bri Que Ioram feitas pelas autorida pe s p rtot b" - '_ �

---

�
-

f 'do· al E pro a iodo 'Ü custo a �v\fd'cncia de
gadejro Eduardo Gomes! dres alemãs ao CeI. Tenorío, Che- centa o Te '[�r,t' jornai. I -

Que nos responda a gente do fe do Comité de. Libertação Na- CUI'.:1.m não comprometer-se de

Vale do Itajal s1 fdoasse libertado
.

cio.nal Italiano, xo norte da Ita. respeitar todas as instalações fa

da ameaça constante eo governo ld:a «propostas concordantes CDm

que ai está feitll:i' candãdato para I o f,:im de amenizar D destino das
eleições livres... 'fol'ças alemãs na Italía, Os ale-

. "

A virtude e

,a" í�al,da,-/DE,de se retiram quandO
o crime e a traição
são premiados; ,

'
, Bt E u anual

semestral
avulso

Cr$ 60,00
Cr$ 35,ov
Cr$ 0,30

",0, araQto das aspiraçõés do VtUe do najai

ameaça de greve em SR Pau,lo.
Hío, �l (Press Parga] - Noti, se 'expira para S_:f€11l atendidos

das de São Pauto adiantam que em suas pretencões.
"

___,_

No bar e no' lar
KNOT

não deve faltar

São Paulo, 9 (A. P.) ....... HOj';;
ás 16 hOras a Associação Pau..;

l.'tsta de Imprensa nome:lrá a QO-i
missão cl·e j'Ür-nalistas que parti.,
oipará da grand'e campanha da

anistia ampla e irrestrita.

paira ameaça- de greve em São

Paulo, tendo os trabalhadores de

I()'uilbus dado ü prazo qu� hoje I

HUHl rarastrofe geral do

cíto nazista na Italía,
ex.;;)'..

'� I

anistiaEm favor da anistia Comicios

ampla e irrestrita mo, 9 (Press parga) ,.- P).'\os�

seguindo na 'campanha pró anisJ

Ha realizaram.dê !Ontem: dois co·

midos, um lem Rio Comprido e

outro 110 suburbio d,e B;Jms'uccs.,

so, rond.e falaram varins orado�l.

res, entre eles o S1'. Gustav'Ú S:j_,..{
mões e Barbosa 'Mat1'l1s.

PIR,ILEIO IMPOSSIVEL
Dfuz <;O JiJr-nal» - .:05 po]itioas

que .lançaram. e <lPoj:am a' caJ1dJ�
datura

.

do majo:r..br:igadeiro.
Eduardo Gomes já prestaram a::l

BráSliil um s�rviç.() hist'Orico d':!

primeira grand!ezá. Na' verdad'z
devoe;..se á sua coragem, ao seu

devQtamento á caus� lJberal, ao
seu profundo sent!id0, <1:os ideais
da, üo,j.(:tívidad:e, esta' primeira
cabeça ,de ponte 110 rerritorio do

runimjgo nazista, fOrçado a abano

dl{)l1a�lo com a liberdade da im'.
prensa, a rêstauraçãú dos comi/.
oios 'e a elab:oração de um Co.

(J\igo, Eleito::>ral" que já agora re

pres,entam Conquistas decisivas
do pov<;).
Esses pollirt;icos não pod-eln,

portanto, seI P,:Jstos em: pé de

!igualdade omn ,(JS servidol'es da
ditadura, que não querem outra.
cOiÍ;sa &enão prolanga�la. através
da candidatUra do. h.ohrado mi�
nRstro da Guerra.

OonfundiE�l'Os, como se uns 'não
:estiV'essem trabalhando p:::lo "Bra
.&11 e seus destinos iÍmpereciv,eis
e os outros contra, é obra dre
unoo):n'p'reensãp: ,E é (} min.inw.
que se podre dizer dessa obra.
Os campos, das attviêlad:es piO...

liticas estão bem deJiluitadOs, pe
la natureza das forças que nel.es
se batem, p.ela sjgnificaçãro dos
callwidatiOs, e • os prog,ramas iro'...

aUJOMOVEIS ?
"DISQUE FONE

1300
"limousines de �1m.Jllel ,

Rodolfo ,J{rilemer Londres, 9 (A. P.) � O Pr:e� I a fiOrmação de' novo Go\"�rno I nistro Zclàypo Fírbing:er,
--......--_.....__..... ...:. sid:e,Qte B,enes �cab�t de :�WU!1C.im: Tch!ec:o,sl�v�acoJ: eb!(:friado p,do. mi e.mb.aris.ad'Vl' 'em lvI'psç:nl, .

pHroitos na sua escolha. para a.rl'ebata"'t'O ás garras da I centros intelectuais.
De um lado ellGOntra�e a na� d!hta.d:U�'8.:e conduz.i...I:? p'�la re�� Nunca �ouve, .nesta terra, uma

ção, po.r tudo qu� exprime as tauraçao -democratwa aos caml,.,. consagraça:D malls ,esp-:mtanea e

suas energruas, vitais, os int�rpr� nhos l,.i;ntpid:os da s.ua tradição sliQnificativa de um nome para
tes legítimos 'do seu esp!irito, as' pol:i,t,icu. re';€l' 'Os seus (1-.::,s11n08. Para OOIll

fOrças consílrutwus iê 'fecundas Em tlOrnp do br:i;gad'eiro forma. bater esse n()ID:c' naoilOnal, opon�
da .s�a, eX!jrstlencia social. ram to,das as c:G1'rrentes da' d,en1fl)� do unl mULtai' a Dutra, o sr. B<2 ..

Arn ,enoontramps a f.igura !Ímpaí� craoi,a prelos seus hm1t:ens mais nediiito, Valadares' em concha,�,o
do br�g.adelro. Eduard'J G01lli2S�' lilustres 'oe pr:esüdiosos'. E acima com 'O sr. Fernando Costa, oh-e
A sua escülha d�u;,.s,e por um f:�- dessas COl'i'eiltes politicas, pr�1- deoendo amb:os a um plano ma'.,
nO�l-e?o l�nstÍJltiv,o clie ,associaçã'o lllUlOi"c).u-s,e pOr ela ,o qu::: o pais quiav-alico de vingança e 0p';)1'''
de ildems. Em dado m�)1nC11to, to._ pOssue de mai!S exp1'2ssivo. na tunismo do sr. Getulio Varga.s,
do 'O povo bras5J�ü'O ti,ri?a..o em: I s,ua,' \intelige:noia, nus esco,las, ,na,s lançou a candidatura do minis ..

mente, CIOmo o lider mais capaz faculdades, }:las acad-emiias, nos trO da Gl�erra.

Radios Jefferson
A maravilha da
E' um radio ao

industria
alcance

nacional
de todos

Bela apresentação - Otima seletividade - Som ineguala,el
façam-nos uma Visita sem CompromiSSO

Dist'l'ibuJidores para os Estados do Pa'J'and e Santa Ca ta 'tina ..

J O ã O Prosdocimo
JOINYILE CURIJlBI

F, i I h O S
BLUMENIlU

FILIAL
Rua. IS de Novembro. 681

&
FILIAL

Rua 9 de Março. 126
MATRIZ

Praçà Tiradentes. 200

o NOVO CABINETE TCHECO'-
atual

dos jnteresses.

I Molho -=

V iI C I
Igualou melhor que o

similar extra.ngeiro

faln. c. INfWEllfR
Rua 7 de Seeimbril, 100 - eX. 55

BLUMEHAO
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Procura se 11m rapaz de 14
- 16 anos•• ,'
Tratar "na .prudencia Capí-

taliZai;fW.Rua 15 de Nov., 991.
,

C"( \ ***'

T (flrecisa'",se um, rapaz para' cuí
)dar do quintal e da hm'ta.

'
,

ROidolfo Ki;in:dJel'

Vende..se

VeDde�se 1 rolamento 140
djam., 55 furo, 57 largo

,

Oficina Kestl
'<.,.

Vende-sa' um tanque de zln
co com capacidade para 500
Iítros de agua.
';I'ratar nesta. redação.

Vende-se um, terreno pro
,prlo para construção, situado
a.rua 'Minas Gerais, com ma

gnifica vista para o Rio, onde
faz fundos.

'
,

': Trata_�.nesta ,Redação '-

.: I
� .. ,� . .;..;.,.<: 't',,!",� �- .

- 'AUO Falante
Vende-se um, de alto po

tencial, em perfeito estado.i-
Tratar' 'com o diretor dêste
JornaL
NOTA: � Respondendo a

diversas consultas, temos, a I
informar que i) alto-Ialente em"

apreço é do tipo 2 I 09 - No
30.�7ô e que .serve para qual.
quer' .rãdío ou amplíücador de
qualquer saída, tabríeação .es
peetat da Phílfpa .

.

�-lf"";''_·+��'':'''�.-:.S:s�,-�-.
No ball e no. lar
t KNOl1

, ,,'. não deve faltan
.!i:-����-:':-���-�_"'''w....

Avó! Mãe! Filha!
TODAS DEVEM USAR

.

"FlnxouSed.atina
" (OU REGULADOR VIEIRA)
1\ Mulher Evitará Dôres
AliVia ,As Cólicas Uterinas
Emprega-se: com vantagem
para combater 11.8 Jr-regula,
rtdades das funções periódí-

cas das senhoras

,E: Camlante e regulador,
deSRftS funções "

',flUXO SEDATiNÀ
pelasua comprovada eí'icácIa
é muito receitada. Deve ser

,

'usada com cônfiàça
,' .

.

"fLUXO SEDATINA.
; 'Encontra-se am toda parte
Lic. D; No S. P. rr 67 de 1915'

Precisa�se
de 16 a 18 anos-

4t�Calçados Vet�erle"

•

r-ecreo
EmpregadJJ

para o arrnazern, pratico noramo
Fazendas e Armarinho com boas
aptidões para

'

.

Vendedor da Pfi�aça .

lndispensavel que tenha o devido
paro e conheça o varejo.

.

RodolpllO !{ander

Moléstias do Coracão
".'

,

As afecções cardíacas originadas pela Sífilis:
Aneurisma, Miocardite, Dilatação do coração, etc"
são extremamente graves e trazem comsigó estados
angustiosos como: Palpitações, .Dormencias, 'fdl!a de
ar, Dores auglnosas no peito e nas costas Ver ti-
gens e Síncopes.

' ,I

Expedições ao Despacho§;
Agentes d@5 bltes:·

"BRASltMAR"
com viagens regulares entre Haja! - .. Santos

Caixa po�taB· 36 - mRd. l'e��§l�" H��E�@n

rrrAJAI'
ii I

•
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desusado interesse e entusiasmo em torno do Torneio
Inicio, a realizar�se domingo próximo

��������������������. .

- ...-�--.�-:..--:...-.-:.-==:�-:�-�o .;-�-:+:-. _;!f-::f�:':-"-:<f,..,..l'i

c: 'R o N I C A Espiando a marés II II

.

.

OS· OB IV Liga,Qt����� o���:�fr:!:o;��i�!�I��!����;;."D�:j��Ob�:
não descansou mais. Tinha. que aturar, a toda hora, criti
cas das mais ferinas. Ag perguntas choviam: - rv1argarida
para que serve a terceira? - Como é que vocês vão resol ..
ver tantos abacaxis de uma só vez? - Quem ,;é que vai
perder tempo em assistir [ugos da terceira? ...

E o Margarida sorria, com aquele sorriso entgmãtíco
de quem esta pensando em fazer um Iaçamento na caixa
ou, Iançar-se contra a caixa óssea do inquilino, e respon
día: - Vocês vão ver ... Vocês vão ver para que a tercei
ra vai servir...

R' ele tinha razão. Vai servir mesmo. Eu, que foi dos
principais tino contra", sou obrigado a reconhecer o meu

erro. Sim. Ele tinha toda a razão.

1 Si. não f.
osse a terce.ira, me.-liS. amigOg. Olld. 8..

.

fic.ariil.,agõea, o veteranísslmo Aymoré ? . . . �,
._-,�-�-.-�-�--�-�-+-<!i O �-.""'�-�-�-'�'��:;'��""���.�

AGRADECI ENTO

Reina desde já

Direção'-de IV E L A S I o

Aconfagem verificada no prelio de ante-ontem, no estaéio
d� Alameda Rio Branco, foi a maior em'Blumeaau e-quem: sa

be. em Santa. Catarina. 17 x O foi o escore. Parece até mentira,
mas, foi por 'essa quilornetrlca contagem que ]o vice-campeão]
ven�eu o Aimoré. Certamente,

.

o' leitor que não sabe quantos I
elementos cumpôem urna equipe de bola ao cesto. irá ficar numal
duvida: podrâ êle pensar que foi: um equivoca de tipografia a!
contagem acima ou quando não não, pensar que essa cronica é'
de umjogo de basquete. pois os 17 x. O rmís representam um
escore de bola ao cesto do que de futebol. Mas. para tirarmos
tais duvidas, aqui informamos que tal partida foi de futebol e a g,�.'1i:tE€'f:.f.'••".��.\t�f:'.��.�.e
contagem foi de dezessete goals contra . nenhum, a favor do ai A C

..

t I figrenáQuantà ao decorrer dessa partida nada temos a frizar, po;_I\f·
..

. ap I a S
quanto os 17 x O refletem com nitidez o que foi o "bate-bola" .. i.j

sobre o arco de Vínote, onde ° mesmo teve um trabalho peno-
. A casa que tem todos �

50, quer .em defender as "mexas'teneíadas ao seu arco, quer * artigos do mais baixo m
em 'buscar .as inumeras bolas no fundo de sua rede. I preço ao mais alto. I

I
lO. """"

''''_''''''''''''''-'-='''''''I.

No quadro do OI!mLJico7 com exceção de Waídomiro, que � DR. .A FO N SO R A � E
mais uma vez descepcíonou, todos atuaram bem, O novato Grande sortime.Dt.o para. LABORATOiUO ESFECiALlSADO ns ANALISES CLi�UCAS
onze do Aimoré e fraqnissimo, aparecendo apenas dois elemen- I'· 1.1 1 f II ·1 I ,. Ir: S I Pi'lrasHologia Ímestinal

I
tos: .Vinote

.

e AIfredinho.
Dí:I ii... .. L

I.. Provas fum:icnais do estOl!liHiO e do fiqado
, _

;
�___. D Exames de urina - CO!.lI'oci!lturas

OS DOIS TIMES i Rua 15 de Hovemlmll505 � HemllcuUuras e snrn-reacjio de \Vidal. lIuillitathlO
Os. dois quadros formaram assim: • fODe 1011 ; I Rua Brusque st« - Tel. 1319
Ollmpíeo: Waldir; Art1ll' e Arecto; Piska, P�lúlo e JaI� 'S:;;;;;;;__;;;;';;;;;;;;;;;_;;;;;;;;mi-"'''''''''''·''''''··''mo, Nandíaho, Paulinho, WaldonHro, Bodínho (ou Homéro) �����i!>.�:.:d��"'.<\ll-��'!?'�� I � ���

e Bf�1ftw:r.é:. Víuõte; Mario e AUredinho; Olegarío, Curi e ��� II C. .A f. [.
�

p.. n.'�·..•., ..:.
rr A I

LUa; Tutl, FraUéi8�, �(lj�_ EW�lj �,�,rJ�ndlj. friger é SaDor ti U t Io�z
�:...Apifou .essa contenda o sr. Josê Pêra, que foi bom. �1

, _----
, Das Manteigas 1 Fina flôrNa preliminar entre os segundos quadros dos mesmos

clubes. venceu ainda Q Olirnplco por 4 x O •

•--•..;....�.._.-'"�-._-.iIIIfI..-�.. o •..,.-.-.�.-:..-.-,,_�-:..--.

Palmeiras x Internacional e São Lou
renço x Olimplco, inaugurarão o

certame oficial de 1945
Dispntase este ano o quinto campeonato de futebol da Li

ga Blumenauense de Desportos-.O Palmeiras f,venceu os dois
primeiros, ou seja em 1941 e 1942. Em 1643 coube ao Olimpl
co e no ano passado voltou a ser do Palmeiras.

A tabela do proximo. campeonato já pubicamos em nosso
numero de domingo, mas diante de dois enganos surgidos na
mesma. possamos a publica-la novamente:

TURNO
Oia - 22�4 - Palmeiras :x: Interuaelonal'

, São Lourenço x Ollmpíeo:
29-4 ...;.;_ Guarani x Aimoré ,,'

São Lourenço x Internacional
J,

_ 6#5 - Ollmntco X Guarani
São �Lourenço x Palmeiras

,J
_ 13,;5 ...,;. Palmeiras x Aimoré ".-

Internacional x 0limni<m '"
"

- 20-5 __ Guarani x São Lourênço·/
Aimore x Olimpico .r

I' - 27-5 - Internacional x Aimoré
Guarani· x Palmeiras

"
- 3�6 -'-. Ouarani x Internacional

Aimore x São Lourenço
- Oiinpico. x: Palmeiras

�
C2an�ft

ftSILVEIUÇt
�

Gr.lmd*. t"!l��e ,t.::..""" ...�", .....-:;,.�""�'FMt!,��)i.tl;�
.......:...-.-�-�-�-=:--�.-,-+-:.-..

-Trabalhar cem o BANCO, (_!'ara o "cumprimwto do disp.osto no D�cret�-lei ._�s��:d�al
POPULAR E AGlUCn[JI nn

\ n. li:b4,. de :l9-12-44, que deter!1"�'ou o levantamento estatistlco
,

UI H ISU dos meios de transporte rodoviario, no Estado, convoco todos
VALE Df InUII, é ENSRIH· os proprielarios de veículos de tração animada: carreia de duas
BEeEI O patrlmonio de Blo.. rodas (de boi, de muares, de equinos), carrO colonial (4 rodas)

menao carro comum para cargas, carro Iuneràrio, carro de passeio, caro
•

roça colonial (4 rodas), carroça comum (2 rodas), carruagem para
t�,.·�*--)i-�t--�-�-<+-íl passageiros, "charretes", aranhas, "tilbury", carro-transporte (de

animais, de carne verde, de lixo etc.), triciclo, vitória, exish�llÊ€S
neste distritó para efetuarem o respectivo registo. inteiramente
grafuito, na Agência Municipal de Estatística (predio da Prefeitu
ra MunicipaH e principais povoados, nas horas e Joeais cons'

I tantes do quadro abaixo.
-----

. í Uma vez. registado o veiculo, incumbe ao seu proprie\'ário
E X P E O I E N T E comunicar ao órgão que efetuou o registo, qualquer aEeração,

como venda. reforma,. baixa etc. .

Tel .. 1099 • C. Postal 51 o registo obedeceiá à seguinte escala:
Dr.Aclimas BaIsb!I H A OCADiretor-Responsavel DATA ORfi L L

Dr. Affonso BaIsinr 9/4/45 1 horas Agência de Esíatisiica
Diretol'-Proprietario a

Oficina Proprta 24/4/45
Rua 4 de fevereiro, 7 9j4/45

Assinaturas tO/:/45
Anual Or$ 60,00 11/4/45
Semestra.l Cr$ 35,00 e

O 1
.

1 O 12/4(45O onlU 1'$ 20,00 13/4/45
Numeras· a

Avulso <?r$ o,�o 16���:�
Atrazado Or$ O)t)O

17, �
:>

- Colaborações recebidas não 118/4 ;45
serão devolvidas e fica sua pu" 19!4[45
blicaÇão a criterio da (Íireção. a

- "Cidade de Blumenau" Mo 24f4{45
_

5e responsabiliza pOI .concei.tos !
Aos que se esquivarem ao registo, além das penalidades·

emitidos em adigoo> aS::iÍ!1ados. especifi.cad�s, previstas na legislação federal, serão impostas muI-
.---�-*��íI_-ljl-,�,,c;-�_i!!i�!5� I

tas varlavsl:: de Cr$ 50/)0 a Cr$ 500,00,. .,

Blumenau, 4 de almI de t:145.
�ºNCIEM NEST.6 DIARIO BERNANI PORTO -- Agente f.staUsHça

. -

- "-

Uma cont�gern inéditaem Blu
menau reqistrou-se no' jogo de

ante-ontem

�..

"
- 10-6

RETURNO
Dia - 17-9 - São LourenQo x Guarani

OHmpico x Aimoré
n .;,.o, 25-6 - Guarani X OUmpico

Internacional x Palmeiras
" -- 1-7 __;_ Palmeiras x São Lourenço

Internacional x Guarani
"

..,.- 8·7 - j\imore x Palmeiras
01impico x São' Lourenço

15';7 - Aimore x Guarani
Internacional· x São Lourenço

n
_ 22-7 ,..,;.. Olímpico x Internacional··'
- 2gS - São Lourenço x Aimore

Palmeiras x. Guarani
5-8 - Aimore x Internacional

....•.....•. ')' •.�.. 12-8 -- Palmeiras. x Olhllpico
...•_::. ..' �._._._:.:-.-:+:- .......+ {) .•__..�-::+:-�-jJi-lf__-.:-:-��

�Dciffrlad8,BanBficiarlora de Madeira Ltda.
Compra.e Venda da Madeiras para todos os fins

HUi J de Setembro· ... .. lalefou 12t�

II

V.lEIDA

No há}: e no lae
KNOT;

,

�ão deve faltan

.!

tiDA f:
DE BLUNENAU

Achando-me quasi restabelecido do acidente ocorri
do no campo do Gremío Esportivo Olímpico, agradeço
sinceramente ao 81', Dr. Armando Odebreeht pelo inte
resse que demonstrou durante o meu tratamento, á Di
retoria do referido Club, por tudo o que fez em meu

auxilio, bem assim como aos meus bondosos colegas e

amigos pelas visitas que me fizeram no hospital.
WALDEMIRO GHIZZONI

elhor

Agência Aiunicipal de
EDITAL

Estatística

=.=��

LUGAR
�---�===.�=

Blumenan {prd. Mtm.}

Portaria da Empresa
Industrial Garcia

Garcia

João Durvàl MueHer Velha

Hermann Weege S,A.
(filia!)

Testo Salto

Erich Haertel Itoupava Norte

" Salão MuéHer Itoupava Central

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



��.��.:
I!�;]�i,� .

i"

Aproveitem às DOIDEI AS das C as ernamb ca as
'

30 Dias de Preços Matucos - fazendas quasí deGraça!
�-�""'�.e��'"7��Ii-li-""$ o ,.-��iji-�-,,__"'_;�"":'.i o *--.�--:t.-�-�-.t==�'"7"-�-:+· o .-�-�-*--:.:-�-�==��:t.-� o .-...-"'"�-ift-�-§.-�-,,-.§i-�

Fim.· de m na Tragico�'
lombou da lancha no rio. perecendo alogado -- O marcador faUdico - (' o

!
-: ',',' �!UartB alagamento dêsle ano ainda, no �Grr�nte ano. Quem se- '�i

Foií encontrado submerso no pela uH,jnHl vez na noite ante- ra o� pr?Xlíl.no. .

, ltajai...Assú, na manhã de dornín- níor, quand-o se dirl::s'ia para o Naü Julgue o leítor que esta-r

'P. r.e,"C r _

go, ii pequena distancíado casco menoíonado porto.
'.
Presume-se mos. f�zen,dO b!a,?u,: �:m ��se�

...
da lancha «Len-ta», ancorada no que tenha caído no no do t��lbü i,!oIqIo:;os acontecünenros. Isso e

piOrto da praça Dr. Bluménau, dilhl(J da embarcação €, como apenas ,�m: mod? de re<:_o1ll2!l(:ar
Hit�er teria feito uma··ultima·proposta de paz o corpo de No�'herto Souza, mos- n[,1O soubesse nadar; perecído pr�de�ola. As,aguas S,,�Q muttc'

. ire da referída embarcação, dê afogado. Reíorça essa .presun- tréFliçouras; 'i� i', :�,F\ri�,Londres, 9 (A. P.) - Rumores da chamada "ultima pro- pioprísdade da Qmnpanhia ·Mlll., ção pratos e restos de uma ceia
__.:i_' �

posta de paz" de Hitler circularam nesta Capital, [ustamen- bUrg.;
.

que l\i)zerU POUC,!) antas no Inte-

!Fht�fi91 m'as "8- ft rftAI&."Ute quando o desespero dos alemães se torna patente nos No!'bertp fo,i vísto COm vida I'iiOl' da lancha. _mil Il U'l III U u�Uu
apelos angustiosos feito á população alemão para "lutar ou ............... - ....�_; ..�-� -�..,.........,�. > O índítoso embarcadiço era O posto de venda de 'jornals
'perecer" . , ·{i:..::··C····I·n·iO····E··· ,·S····O····c'··;a"···I·.·:;.:� solteiro, possuía 24 anos de ida- e engraxatería d�l sr, Martin

A fonte de tais rumores á denominada departamento l liA I S de e resídia em Itajaí. Segundo sita a rua 15 de No,
de imprensa da "Alemanha Livrei', em Estocolmo, ��::; :;.:;:";� conseguiu apurar nOSS:l repor- vernbro, defronte ao Banco -Sul

Diz a informação que o ··tuehrer" solicitou ao .mlnís- Aniversa,ri.os tagem, Ni)i'b�rto 'era amassado do Brasil, foi visitado por un�
tro das Relações Exteriores da Alemanha, barão joaonlm nesta cidade mm uma jovem, a meliante na nQ.ite de domingo
vom Ribbentrop que fizesse entrega á Grã.Bretanha da Fazem anos hoje: qual se acha grávida, prestes para segunda f-ei.ra� Este arrom-
ultima proposta de paz, na qual se incluiria o pedido íme- - O sr. Rugo. Socner, '{iTO· a dar a luz. Seu corpo foi condu- bou a gaveta do estabelecímcn-,
díato de, armistício no oeste, a manutenção' dos" exercítos pr_ieta.rio da conceituada COn- 2Jii,:k, para Itajai, onde recebeu to mas riada carregou, visto que
alemães no leste, a ocupação conjunta da Alemanha ocí- teüaria Soch�r. �esta praça. sepultura. .' na mesma existia apenas uns

. dental pelos �.;x:ercit?s brttanícos e norte-americanos e al�. -;:-. 1-- sr ta. ��antf Cord�va, _

De acordo com rumores qU2 «magros» cruzeiros em passagens
mães e

a.,.c,onre.renCla
da ,paz, na Europa., Da .qUal li Rüssta a�xllwr da ]j

a,b."
rica de

cha-I üh'culan.l nos lW�jOS

.. sup'erÜCiOSo.
3 de õníbus -e vales de estabeleci;

não es!a.rIa repreB;entada... ',peus Nelsa.
.•. . locais o Itajaí afoga, todos os mentes COI1l!f:I'Ci3is. Aânda bem, .•

, .DIz-se �que H:tle.r deseja COl1;tlfiuaz a guerra contrl!- fi -:- A sra. l!�ldegard l!at'l�:, anos, em nussa cidade, 7 pes", _

------------

RUSS18,. p.orem.
esr

..

a. dísposto a retl!ar.se soo numa eleição toti, esposa

.. ao.
sr .

.ti.�at
.. 'l:tott.. so,as. GDm a recente morte d.,e ( , , 1·L (! \ . i r. L_I

geral. o povo demonstrasse que nao o quer. Acrescenta-se O sr. Hú7$t .SchUJarw. NOrberto:) marcador fatkUcn I
� 'ã

que Hitler está disposto a conceder à Austria o plebiscito,
-� A sra. Edüh Gresser, at;j.nc;iu a {,"SEl (lOS 4. Faltam t1'25 . (i;:e;fe .4 ,Ótm-t .a;-n��

,

a�iim-de que esta manHeste o desejo de continuar ou não esposa do sr. Paulo Gresse1" .".",._.- .-

unida ao Reicb. desta sociedade. DR ..AffONSO 8!U.SUU
- O Sgto. ilnesio de Oli-

'veira.
- O menino Eloy Janesch,

filho do sr

... Fe.liX Ja.nesch, ue·1rente da Pabrica de Brinque-
dos E. Neiff.
- O .iovem Albi Sitnão I

I auxiliar da casa Flesch. '1ÚJS·
ta cidade.
- O 81'. Pedro de Alcantara

Pereira Filho, destatado fun·
donario do Ba1Wo do Brasil
e pessôa de real prestigio ern
nossos meios sociais e espor-
tivos.

. '

, :***'.:. '.:

I
Nascimentos
Percy é o nome do robusto

____--_----------------- garota que, dia 7 do andante
veiu enriquecer o lar do sr.
João Sehuster e de sua con·

sorte, D. Alice Helena Sshus·
ter.

p-;J '***, �-: :;. L

Viaj.��J.eAsLLENDE .' I
Em gôso de ferias, seguiu I'.'. ôntem com destitw a Ploria-Acha-se á. v6'nda a propriedade qlf,e se'rvía de resi· I

dencia aos Díreto'res desta Sôciedade; sita á 1'ua Coronel ��EO;!��a�7an�f{��a�'ii�os�� IVidal Ramos em Itoupava. destacado a:rnigo e colabora· ;
dor) sr. Fedel'ico Carlos Allen· _l<ll!l_'!!!l�<:,'�,,'!l!!'iim�ilii\ii!llltI!!!M:�$lIl:1!�,lH_HI!I!'"":11.1'_,,!!iI!'m'N2I!iii&!ilJl*lIi!Irl!_ml"C-,;m:ilitz'7'Z'l1l��i!!r_' """""'1I'l!,_W!l!!JW8!§Il:IFZFZ'

,Propostas em envelope fechado que serão abe1'ias de, figura ,de projeção nos
no dià 5' de maio p'roxirno as nOve h01'as, na sede .80- meios camerdal e social des.

cial, .

a vista dós inte1'essados; ta cidade.
. Desejamos-lhe bõa viagem

Resm'va-se o di1'eito de reC'llSal' todos as propostas bem, como pronto e feliz Te-

Cctsoos preços e condições não 8.atísfaçam. '. \tor.no a9 nos�o :neio., Estes
. votos sao exrenswos a sua

.

..• .. A DIRETORIA . familia. '

I),E 8lumenall� '10 de'

Ibril de 1945

ou

t AGRADECIMENTO
Viuva e filha de

Hermann Lueders
falecido dia 5 do corrente nesta cidade, agradecem por
êste meio a todas as pessoas amigas que enviaram cartas,
flôres ou corôas e que o acompanharam ,<1 ultima morada.

Vva. Minna Lueders
Elsa Lued�rs

Diplozn. pela Faculdade
Nacional de lrledicina da
Unive1'sidadé do Brasil
Medico fspa�ialisla em
Doenças das Criancas

e da Pé!e
Cursos especiaüzad{)� SOa

bre Alimentação das CrIau
cinhas, Puericultura, llig'ie.
ne Infantil, Clinica Médica
Infantil, Tuherculose ífAran..
til <e Dvepças da Péle das
Crianças.
Te��f.: 1101 e 1099

Blumenau, 10/4/45.

Fabrica de Gazes .

Medicinaes
�'Cremer" S. I.

A V tS o

Cfispn..

o sabão

DepOíiiHo à dispofjiçao
Deposito Popular
CICts, com aviso de 30 (Has

,I fI ,>., (iO dias
Idem id .�'·n 9", dias
Idem Idem i8lJ�(L!u,

c/ets. Prazo Füw 6 meses
Idem taem 12 l'1

2 O/O
5 O/O
4 O/o
5 O/O

5 q2 O/O
6 o/a

I 5{2 010
Ô O/O

Banco Popular e Agricola do Vale de Itaiai

Extraio
ETZEL

®�,:��<#:,:","'ii.•.;;_;$'!l>t>.��q_+��<}_�® e a••�"'._"_"...9..��_._+_'ôt.��_'!f.42.�!@o_� .• Eã

� Instituto J\\édico D.". CARVALHO ;,� .- -:__....'!:_. .'!!' ..'!"-- �I - Diagnósticos CHnicos - ;
• Met'�g;;�m�. b!�:lis;' (��e,:���ar1����·!i�rin., �:�rra. iI Clí.ica especializada de Senhoras ;
� (Perturbações me!1liltruais, esterilidade, alterações se. =
;�l xuais, incõmodL'B da ado!eocência e da idt'ide critica" iol
� inflamações genitais, etc.) . a
II lUameda Rio Branco. 3 - !J!umenau - Teleloo6, t 202 � .

0.9!:.��.§�":'.�':�:*!��._���§..9_'(l.A.<l$'9.�O�SI>Jl:j{•.ilf.:.��JU·_'1:>.§�!!l�,�€>iI;110

·'VIRGElVl ESPECIÂLIDL\_DÉ�'
tJa CIA. WETZEL INDUSTRIAL JOINVllLE (Marca Registrada)

torna a roupa branquíssima

's_�eÁ� '11f?C(A-j
41 ....

;

. .,[SPECI�lIOADE

Prado do Rio, La Menor
e Rapsodia

encon!ra ..s;e ii vanda nas
farmacials e Drogarias

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




